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	3424 - عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون، أبو الغنائم��������������������������������������������������������������������������������
	3425 - عمر بن محمد، بن درهم
	3426 - علي بن الحسن بن علي بن الفضل، أبو منصور الكاتب، المعروف 74ب بابن صربعر������������������������������������������������������������������������������������
	3427 - محمد بن نصر
	3428 - محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل، أبو جعفر ابن المسلمة القرشي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3429 - محمد بن أحمد بن قفرجل، أبو البركات المجهر�������������������������������������������������������
	3430 - محمد بن عمر بن إبراهيم، أبو بكر ابن الآدمي��������������������������������������������������������
	3431 - محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، أبو الحسين، ويعرف بابن الغريق�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3432 - هناد بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن إسماعيل، أبو المظفر النسفي


	ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة�������������������������������������
	وردت البشارة إلى الديوان بفتح بيت المقدس
	زيادة دجلة زيادة مفرطة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3433 - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسن السمناني القاضي، حمو قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	3434 - إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو علي العلوي من أولاد زيد بن علي���������������������������������������������������������������������������������
	3435 - عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سلمان الكتاني، أبو محمد الحافظ الدمشقي
	3436 - علي بن الحسين بن عبد الرحيم، أبو الحسن
	3437 - محمد بن إبراهيم، بن علي بن إبراهيم بن جعفر، أبو بكر القطان الأصبهاني الحافظ
	3438 - محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن أبي الرعد الحنفي أبو نصر قاضي عكبرا��������������������������������������������������������������������������������������
	3439 -الماوردية����������������������


	ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة��������������������������������������
	باب ذكر خلافة المقتدي بأمر الله
	ذكر بيعة المقتدي بأمر الله

	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3440 -الحسن بن عبد الودود بن عبد المتكبر بن المهتدي، أبو علي الهاشمي���������������������������������������������������������������������������
	3441 - عبد الله القائم بأمر الله
	3442 - عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود، أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي
	3443 - عبد السلام بن أحمد بن محمد بن عمر، أبو الغنائم الأنصاري نقيب الأنصار
	3444 - علي بن عبد الملك، أبو الحسن الشهوري المعدل القارئ���������������������������������������������������������������
	3445 - محمد بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر، أبو بكر الخياط المقرئ
	3446 - منصور بن أحمد بن دارست أبو الفتح �����������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة���������������������������������������
	خلع الخليفة على الوزير أبي منصور
	وصول خبر الغلاء بدمشق
	أعيدت الخطبة العباسية والسلطانية
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3447 - إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن كمادى ، أبو علي الواسطي�������������������������������������������������������������������
	3448 - أحمد بن علي بن أحمد، أبو سعد السدوسي
	3449 - أحمد بن إبراهيم بن عمر البرمكي، أخو أبي إسحاق
	3450 -الحسن بن القاسم ، أبو علي المقرئ، المعروف بغلام الهراس 86ب الواسطي�������������������������������������������������������������������������������
	3451 - عبد الجبار بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن برزة أبو الفتح الأردستاني الجوهري الواعظ���������������������������������������������������������������������������������������������������
	3452 - علي بن الحسين بن جداء العكبري
	3453 - محمد بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن كثير، أبو حاجب الأستراباذي������������������������������������������������������������������������������
	3454 - محمد بن أحمد بن عبيد، المعروف بابن صاحب الزيادة�������������������������������������������������������������
	3455 - محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي موسى أبو همام بن أبي القاسم ابن القاضي أبي علي الهاشمي العبدي المقرئ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3456 - محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس، أبو بكر الصفاري
	3457 - محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله، أبو الحسن البيضاوي الشافعي������������������������������������������������������������������������������
	3458 - محمود بن نصر بن صالح أمير حلب
	3459 - مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق، أبو جعفر بن البياضالشاعر������������������������������������������������������������������������������
	3460 - ناصر بن محمد بن علي التركي المضافري ، أبو منصور، والد شيخنا أبي الفضل بن ناصر�������������������������������������������������������������������������������������������
	3461 -يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد، أبو القاسم النهرواني���������������������������������������������������������������
	3462 - يوسف بن محمد


	ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة��������������������������������������
	مرض الخليفة
	زيادة دجلة إحدى وعشرين ذراعا
	وقوع الفتنة بين الحنابلة والأشعرية
	كثرة العلل والأمراض ببغداد، وواسط
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3463 - اسبهند وست بن محمد بن الحسن، أبو منصور الديلمي������������������������������������������������������������
	3464 - رزق الله بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي، أبو سعد الأنباري الخطيب، ويعرف بابن الأخضر من أهل الأنبار����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3465 - طاهر بن أحمد بن بابشاذ، أبو الحسن المصري النحوي اللغوي
	3466 - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن أحمد بن المجمع بن مجيب بن بحر بن معبد بن هزارمرد أبو محمد الصريفيني�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3467 - عبد الله بن سعيد بن حاتم، أبو نصر السجزي الوائلي الحافظ
	3468 - عبد الباقي بن أحمد بن عمر، أبو نصر الداهداري الواعظ�����������������������������������������������������������������
	3469 - عبد الكريم بن الحسن بن علي بن رزمة، أبو طاهر الخباز
	3470 - عبد الكريم بن أحمد بن طاهر بن أحمد، أبو سعد الوزان التميمي������������������������������������������������������������������������
	3471 - علي بن خليفة بن رجاء بن الصقر، أبو الحسن الحربي
	3472 - محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن هارون، أبو الحسن البرداني أبو أبي علي البرداني��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3473 - محمد بن علي بن الحسين المعروف بابن سكينة، أبو عبد الله الأنماطي


	ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة����������������������������������
	وقوع صاعقة في شهر ربيع الأول في محلة التوثة
	ولد للمقتدي مولود سماه أحمد وكناه أبا العباس
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3474 - أحمد بن أحمد بن سليمان بن علي الواسطي���������������������������������������������������
	3475 - حمد بن محمد بن طالب، أبو طالب الدلال، وهو حمو ابن القزويني الزاهد�������������������������������������������������������������������������������
	3476 - أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن حمد ، وهو أبو بكر الوزان المقرئ������������������������������������������������������������������������������
	3477 - أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو الحسين ابن النقور البزاز����������������������������������������������������������������������������
	3478 - أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد، أبو صالح المؤذن النيسابورى
	3479 - عبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو القاسم بن أبي محمد الخلال��������������������������������������������������������������������������������������
	3480 - عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم بن مندة ، ومندة لقب إبراهيم ، أبو القاسم بن أبي عبد الله الأصبهاني الإمام ابن الإمام���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3481 - عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن المظفر بن علي، أبو القاسم الهمذاني يلقب سحير
	3482 - عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3483 - محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله بن أبي الحسن 98أالبيضاوي�������������������������������������������������������������������������������������
	3484 - بنت الوزير نظام الملك، وهي زوجة الوزير عميد الدولة ابن الوزير فخر الدولة��������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة احدى وسبعين وأربعمائة����������������������������������������
	جاءت رسالة من السلطان مشتملة على كراهية الوزير فخر الدولة والمطالبة بعزله
	فتح الديوان وترتيب الخليفة فيه الوزير أبا شجاع محمد بن الحسين
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3485 -الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء، أبو علي المقرئ الفقيه المحدث������������������������������������������������������������������������������
	3486 - سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين ، أبو القاسم الزنجاني�����������������������������������������������������������������������
	3487 - سليم الحوزي
	3488 - سلمان بن الحسن بن عبد الله، أبو نصر صاحب ابن الذهبية
	3489 - عبد الله بن سبعون، أبو محمد المالكي القيرواني�����������������������������������������������������������
	3490 - عبد الرحمن بن أحمد بن علي، أبو القاسم الطبري، المعروف بابن الزجاجي��������������������������������������������������������������������������������
	3491 - عبد الرحمن بن علوان بن عقيل بن قيس، أبو أحمد الشيباني�������������������������������������������������������������������
	3492 - عبد الباقي بن محمد بن غالب، أبو منصور المعدل
	3493 - عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين أبو القاسم الحربي الأنماطي، المعروف بابن بنت أبي الحسن علي بن عمر السكري��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3494 - عمر بن أبي الفتح عبد الملك بن عمر بن خلف الرزاز
	3495 - عمر بن عبيد الله بن عمر، أبو الفضل البقال الشافعي
	3496 - علي بن محمد بن علي، أبو القاسم الكوفي الأصل، النيسابورى المولد
	3497 - محمد بن علي، أبو عبد الله بن المهدي الهاشمي، ويعرف بابن الحندقوقي الشاعر��������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة������������������������������������������
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3498 -أحمد بن محمد بن عثمان، أبو عمر السنخواني�����������������������������������������������������
	3499 - عبد الله بن أحمد بن عبيد الله بن عثمان، أبو محمد السكري
	3500 - عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن أحمد بن خيرون، أبو نصر������������������������������������������������������������������
	3501 - محمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو بكر بن أبي القاسم الطبري اللالكائي
	3502 - محمد بن عبد العزيز، أبو يعلى الدلال، ويعرف بابن الظاهري، ويعرف بابن المناتقي������������������������������������������������������������������������������������������
	3503 - محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز بن مهران، أبو منصور العكبري��������������������������������������������������������������������������������������
	3504 - محمد بن عليبن محمود، أبو بكر الزوزني الصوفي���������������������������������������������������������
	3505 - محمد بن عامر، أبو الفضل وكيل المقتدي
	3506 - هياج بن عبيد بن الحسين، أبو محمد الحطيني الشامي�������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة����������������������������������������
	القبض على إنسان يعرف بابن الرسولي الخباز
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3507 - أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن الأخضر، أبو عبد الله����������������������������������������������������������������������������
	3508 - عبد السلام بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو الفتح الصوفي، ويعرف بابن سالبة������������������������������������������������������������������������������������
	3509 - محمد بن محمد��������������������������
	3510 - محمد بن أحمد
	3511 - محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشبل، أبو علي الشاعر
	3512 - نصر بن أحمد بن نصر، أبو الفتح السمنجاني الخطيب������������������������������������������������������������
	3513 - يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن، أبو القاسم التفكري من أهل زنجان�����������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة����������������������������������������
	دخول خادمين لشرف الدولة عليه الحمام فخنقاه
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3514 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي، أبو طاهر القصاري الخوارزمي������������������������������������������������������������������������
	3515 - أحمد بن عبد العزيز بن محمد ، أبو طالب الجرجاني الشروطي��������������������������������������������������������������������
	3516 - أحمد بن هبة الله بن محمد بن يوسف، ويعرف بأبي بكر الرحبي السعدي
	3517 - أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عمرو بن أبي عثمان وكان من أهل نهر القلائين����������������������������������������������������������������������������������������
	3518 - السبيعي المقرئ �����������������������������
	3519 - داود بن ملك شاه ������������������������������
	3520 - دبيس بن علي بن مزيد، الملقب نور الدولة����������������������������������������������������
	3521 - عبد الله بن أحمد بن رضوان، أبو القاسم
	3522 - علي بن أحمد بن علي، أبو القاسم البسري البندار


	ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأربعمائة���������������������������������������
	وصول مؤيد الملك إلى بغداد
	وجدت امرأة مقتولة ملقاة في درب الدواب
	تكامل عمارة جامع القصر
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3523 - إبراهيم بن علي بن سهل بن عبد الله، أبو إسحاق الحلبي
	3524 - عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة العبدي، أبو عمرو بن أبي عبد الله��������������������������������������������������������������������������������������������������
	3525 - أبو نصر علي ابن الوزير أبي القاسم هبة الله بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف العجلي الذي يقال له ابن ماكولا�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3526 - أبو منصور بن نظام الملك


	ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة��������������������������������������
	خرج توقيع إلى الوزير عميد الدولة بعزله
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3527 - الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي
	3528 - طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله، أبو الوفاء القواس
	3529 - عبد الله بن عطاء بن عبد الله، أبو محمد الإبراهيمي���������������������������������������������������������������
	3530 - محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار بن مفلح، أبو طاهر بن أبي السقر الأنباري الخطيب����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3531 - محمد بن أحمد بن الحسن، أبو عبد الله بن جردة ����������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة���������������������������������������
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3532 - إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم، أبو القاسم الجرجاني الإسماعيلي��������������������������������������������������������������������������������������������
	3533 - أحمد بن محمد بن دوست، أبو سعيد النيسابورى الصوفي��������������������������������������������������������������
	3534 - أحمد بن المحسن بن محمد بن علي بن العباس بن أحمد بن العطار الوكيل، أبو الحسن بن أبي يعلى بن أبي بكر بن الحسن
	3535 - عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم، أبو عبد الله��������������������������������������������������������������
	3536 - عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر الصباغ
	3537 - محمد بن أحمد
	3538 - مسعود بن ناصربن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو سعيد الشجري


	ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة����������������������������������������
	وصول الخبر بأن أرجان زلزلت
	هبوب ريح عظيمة
	ولد للمقتدي ولد سماه حسينا وكناه أبا عبد الله
	فتح فخر الدولة ميافارقين عنوة
	بدأ الطاعون ببغداد
	هبوب ريح سوداء
	بدء الفتن بين أهل الكرخ ومحال السنة
	قبض بدر الجمالي أمير مصر على ولده الأكبر
	زيادة نيل مصر
	عودة الفتن بين أهل الكرخ والسنة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3539 - أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أبي أيوب، أبو بكر الفوركي، وهو سبط أبي بكر بن فورك������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3540 - الحسين بن علي، أبو عبد الله المردوسي
	3541 - حمزة بن علي بن محمد بن عثمان، أبو الغنائم ابن السواق البندار
	3542 - عبد الله بن محمد، أبو الحسن البستي
	3543 - عبد الرحمن بن مأمون بن علي، أبو سعد المتولي
	3544 - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي الجويني، الملقب إمام الحرمين�������������������������������������������������������������������������������������
	3545 - محمد بن أحمد ابن ذي البراعتين، أبو المعالي��������������������������������������������������������
	3546 - محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد، أبو علي المعتزلي��������������������������������������������������������������������������
	3547 - محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب بن حمويه، أبو عبد الله الدامغاني�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3548 - محمد بن علي بن المطلب، أبو سعد
	3549 - محمد بن أبي طاهر، العباسي، ويعرف بابن الرجحي
	3550 - منصور بن دبيس بن علي بن مزيد������������������������������������������
	3551 - هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن السيبي ، أبو الحسن����������������������������������������������������������������
	3552 - أبو البركات الموسوي الشريف����������������������������������������
	3553 - الجهة القائمية أم ولد القائم بأمر الله، الذخيرة والسيدة���������������������������������������������������������������������
	3554 - يحيى بن محمد بن القاسم، أبو المعمر المعروف بابن طباطبا العلوي���������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة���������������������������������������
	قتل رجلان كان السبب في قتلهما امرأة
	قتل منفوخة المسلحي بالكرخ
	تقدم المقتدي بإحضار زعيم الكفاة أبي منصور محمد بن محمد بن الحسين بن المعوج
	ثوران الفتنة بين السنة والشيعة
	وصول الشريف العلوي الدبوسي
	وقوع نار بواسط
	سار ملك شاه فنزل الموصل
	وقوع صاعقة في خان الخليفة
	كثرة الوحول في الطرقات
	وقوع الفتنة بين السنة والشيعة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3555 -إبراهيم بن عبد الواحد بن طاهر بن الطيب، أبو الخطاب القطان����������������������������������������������������������������������
	3556 -إسماعيل بن زاهر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو القاسم النوقاني من أهل نيسابور�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3557 - الحسن بن محمد بن القاسم، أبو علي بن زينة
	3558 - ختلغ بن كنتكين، أبو منصور أمير الحاج
	3559 - صافي عتيق القائم بأمر الله
	3560 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، أبو جعفر أبو أبي الفضل��������������������������������������������������������������������������������������������������
	3561 - عبد الخالق بن هبة الله بن سلامة بن نصر، أبو عبد الله المفسر الواعظ
	3562 - عبد الواحد بن محمد بن عبد السميع، أبو الفضل العباسي�����������������������������������������������������������������
	3563 - علي بن أبي نصر بن ودعة������������������������������������
	3564 - علي بن فضال، أبو الحسن المجاشعي النحوي
	3565 - علي بن أحمد بن علي، أبو القاسم، المعروف بابن الكوفي�����������������������������������������������������������������
	3566 - محمد بن أحمد، أبو علي التستري
	3567 - محمد بن أحمد بن القزاز المطيري��������������������������������������������
	3568 - محمد بن محمد بن أحمد ابن المسلمة، أبو علي بن أبي جعفر�������������������������������������������������������������������
	3569 - محمد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، أبو نصر بن أبي طاهر بن علي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3570 - محمد بن عبد القادربن محمد بن يوسف، أبو بكر��������������������������������������������������������
	3571 - مطلب الهاشمي
	3572 - هبة الله ابن القاضي محمد بن علي بن المهتدي، أبو الحسن الخطيب��������������������������������������������������������������������������
	3573 - يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد، أبو الحسين الحسني


	ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة�����������������������������������
	خروج السلطان ملك شاه إلى ناحية الكوفة للصيد
	تقدم السلطان بالنداء لا حريم إلا لأمير المؤمنين
	ولد للسلطان ولد سماه محمودا
	وقع حريق في أحطاب جمعت لشواخير الآجر
	وصول الكتب السلطانية تتضمن سؤال الخدمة الشريفة
	وقوع القتال بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3574 - إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعيد، أبو القاسم السامري من أهل نيسابور
	3575 - شافع بن صالح بن حاتم، أبو محمد الجيلي
	3576 - طاهر بن الحسين، أبو الوفاء البندنيجي الهمذاني
	3577 - عبد الله بن نصر، أبو محمد الحجادي
	3578 - عبد الملك بن الحسن بن خيرون بن إبراهيم، أبو القاسم الدباس، أخو أبي الفضل ابن خيرون أبو شيخنا أبي منصور��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3579 - فاطمة بنت علي المؤدب، المعروفة ببنت الأقرع الكاتبة����������������������������������������������������������������
	3580 - محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله�����������������������������������������������������
	3581 - محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني، ذو الكنيتين أبو المعالي وأبو الحسن، الملقب بالمرتضى ذو الشرفين �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3582 - محمد بن أبي سعد، أحمد بن الحسن بن علي بن سليمان بن الفرج، أبو الفضل المعروف بالبغدادي، وهو من أهل أصبهان����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3583 - محمد بن هلال بن المحسن بن إبراهيم، أبو الحسن الصابي، الملقب 133ب بغرس النعمة������������������������������������������������������������������������������������������
	3584 - هبة الله بن علي بن محمد بن أحمد المحلى، أبو نصر
	3585 - أبو بكر بن عمر


	ثم دخلت سنة احدى وثمانين وأربعمائة�����������������������������������������
	شروع أهل باب البصرة ببناء القنطرة الجديدة
	بناء أهل الكرخ عقدا لأنفسهم
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3586 - أحمد بن أبي حاتم، عبد الصمد بن أبي الفضل التاجر الغورجي الهروي، أبو بكر
	3587 - أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضر، أبو طاهر الجواليقي، والد شيخنا أبي منصور
	3588 - عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي
	3589 - عبد الملك بن أحمد، أبو طاهر السيوري
	3590 - عبد العزيز بن طاهر بن الحسين بن علي، أبو طاهر الصحراوي ، من أهل باب البصرة����������������������������������������������������������������������������������������
	3591 - محمد بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسين ابن الآبنوسي
	3592 - محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن جعفر، أبو الحسن الباقرحي
	3593 - محمد بن أحمد بن محمد، أبو جابر الزهري من ولد عبد الرحمن بن عوف
	3594 - محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن محمود، أبو يعلى السراج
	3595 - محمد بن القاسم بن محمد بن عامر القاضي الأزدي، من ولد المهلب بن أبي صفرة�������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة�������������������������������������������
	درس أبو بكر الشاشي في المدرسة التي بناها تاج الملك وسماها التاجية
	خروج أبي محمد التميمي وعفيف لتعزية السلطان
	كبس أهل باب البصرة الكرخيين
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3596 - أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد بن أحمد، أبو نصر النيسابورى
	3597 - أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الفتح المقرئ
	3598 - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس الجرجاني قاضي البصرة�������������������������������������������������������������������
	3599 - عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم بن ثمامة، أبو نصر الهروي���������������������������������������������������������������������������
	3600 - عبد الصمد بن أحمد بن علي، أبو محمد السليطي، المعروف بطاهر النيسابورى
	3601 - علي بن أبي يعلى بن زيد، أبو القاسم الدبوسي
	3602 - علي بن محمد بن علي الطراح أبو الحسن المدير��������������������������������������������������������
	3603 - أبو الحسن بن علي بن المعوج����������������������������������������
	3604 - عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران أبو الحسين العاصمي
	3605 - محمد بن أحمد بن حامد بن عبيد، أبو جعفر البخاري البيكندي المتكلم، المعروف بقاضي حلب������������������������������������������������������������������������������������������������
	3606 - محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل، أبو الفتح الأصبهاني، ويعرف بسمكويه���������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة�����������������������������������������
	ورد البصرة رجل كان ينظر في علم النجوم
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3607 - جعفر بن محمد بن جعفر بن المكتفي بالله أبو محمد������������������������������������������������������������
	3608 - محمد بن أحمد بن عمر ، أبو يعلى المؤذن���������������������������������������������������
	3609 - محمد بن محمد بن جهير، أبو نصر
	3610 - محمد بن علي بن الحسن أبو طالب الواسطي
	3611 - محمد بن علي بن محمد بن جعفر، أبو سعد الرسيم
	3612 - محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان عمر بن محمد بن عثمان ابن المنتاب الدقاق، وهو أخو أبي محمد، وأبي تمام، وهو أصغرهم
	3613 - محمد بن أحمد بن محمد بن اللحاس العطار، ويعرف بابن الجبان����������������������������������������������������������������������
	3614 - محمد بن أحمد بن محمد بن عمر، أبو يعلى���������������������������������������������������
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